
Polyumecta - Instruções de Uso 
POLYUMECTA 

PRODUTO PARA TRATAMENTO DE FERIDAS 

Indicação: 
POLYUMECTA é um creme hidrossolúvel, de fácil remoção, indicado para hidratação 
e descontaminação de lesões dérmicas, inclusive queimaduras, favorece o debridamento, previne 
e diminui a flora residente, patogênica ou não e auxilia na desodorização de feridas cutâneas 
crônicas (inclusive feridas profundas). As feridas cutâneas crônicas encontram-se geralmente 
cobertas com resíduos de exsudato, com camadas espessas de fibrina, com tecido necrosado, ou 
seja, com os denominados detritos celulares ou tecidos não viáveis. Esta crosta constitui um bom 
meio de desenvolvimento microbiológico, não só para a flora transitória ou residente, o que 
retarda substancialmente o processo cicatricial da ferida. 

Modo de Uso: 
Uso tópico: Aplicar uma camada de aproximadamente 3 a 5 mm de espessura de POLYUMECTA 
diretamente sobre a lesão, como curativo primário, podendo permanecer sobre a ferida até a 
próxima troca de curativo de acordo com o protocolo profissional ou 1 x ao dia. Estudo in vitro com 
PHMB demonstram atividade de até 72 horas. 

Biocompatibilidade: 
Não citotóxico, não irritante, não sensibilizador, não provoca a inibição da granulação e da 
epitelização, dermatologicamente testado. 

Reações Adversas: 
O produto pode causar reações alérgicas como urticárias e exantema (menos que 1 em 10.000). 
Muito raramente pôde ser registrado, imediatamente após a aplicação do produto, um ligeiro ardor 
na superfície da ferida, o qual desaparece decorrido poucos minutos. 

Contra Indicação: 
Uma vez que não pode ser excluída a possibilidade de alergia, não utilizar POLYUMECTA em caso de 
alergia conhecida, ou de suspeita de alergia, a qualquer um dos seus componentes da formulação. 
POLYUMECTA não deve também ser misturado com outros produtos de limpeza de feridas, como: 
sabonetes, óleos, enzimas, entre outros. 

Advertências e precauções: 
Não utilizar em cartilagem hialina. Não utilizar em associação com tenso ativos aniônicos, por estes 
poderem afetar a conservação. Somente para utilização externa em feridas cutâneas. Não serve para 
perfusão ou ingestão, não deglutir. Utilizar exclusivamente produtos íntegros e não danificados. 
Manter fora do alcance das crianças. 

Cuidados de Conservação: 
O produto, mesmo após aberto, deve ser armazenado em temperatura ambiente (15-30°C), longe da 
luz solar direta, mantido na embalagem original bem fechada. A umidade do ar não interfere na 
conservação do produto. 

Prazo de validade: 
Se observados os cuidados de conservação, válido por 2 anos. Após aberto por 12 meses. As 
embalagens que tenham tocado na ferida devem ser descartadas após a utilização. 

Composição: 
PHMB- 0,1%, Polawax NF, Álcool Cetoestearílico, Óleo de Girassol, Propilenoglicol, Álcool Cetílico, 
Metilparabeno, Propilparabeno, Imidazolidinil Uréa, BHT, Água Purificada. 
 



Aspecto: 
Creme hidrossolúvel, branco, odor característico. 

Apresentações: 
Bisnaga plástica contendo 15, 3g, 50, 85, 10g e 200g. 
Pote plástico 400g. 
Caixa com 1, 10,12, 24, 50 e 100 unidades. 

Produto Nacional 

Fabricado por: 
HELIANTO FARMACÊUTICA LTDA. 
C.N.P.J.: 04.506.487/0001-30 – Indústria Brasileira 
Av. José Abbas Casseb, nº 135 – São José do Rio Preto- SP 
SAC: (17) 3302-1600 
E-mail: helianto@terra.com.br e sac@helianto.com.br 
Responsável Técnica: Drª. Maryster Ferrari Picolin CRF SP 27.877 

ANVISA classe IV nº 80225200028 

Lote, data de fabricação e validade: 
Vide marcação na embalagem. 

 


